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Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Исторически факултет 

Катедра по Нова и съвременна история 

 

 

                               
 

 

 

 

П р о г р а м а  

 
НА 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

„Граждански активизъм и човешки права в полето на 

съвременната история“ 

 

 
12-13 октомври 2022 г. 

София 

Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски, Зала 2 

 
 
 

 

(Събитието се реализира в рамките на проект „Граждански активизъм и въпросът за човешките 

права в полето на съвременната история, НИС – 80-10-10/10.05.2022 г.) 
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Организационен комитет: доц. д-р Александър Сивилов, гл. ас. д-р Боряна Митева,  

изследовател Елица Ненова, докторант Вержиния Христова-Мирчева, докторант Гален 

Монев 

 

Контакти: cahrconference2022@gmail.com 

 

Официални езици на конференцията: български и английски език  

 

Време за представяне на доклада: 15 минути  

 

Краен срок за предаване на научните статии: 23 октомври 2022 г. 

 

 

 

12 октомври 2022 г. (сряда), Зала 2 
 

9:30-10:00    Регистрация на участниците в конференцията  

 

10:00-10:15   Приветствия от организаторите и деканското ръководство на ИФ 

Специален гост - доц. д-р Мира Маркова, Декан на Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

 

10:15-10:30  Встъпителен доклад  

Специален гост – проф. д-р Веселин Янчев, Председател на ОС на СУ „Св. Климент 

Охридски“, Ръководител на Катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. 

Климент Охридски“         

Търновската конституция и човешките права   

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор на заседанието: гл. ас. д-р Боряна Митева 

 

10:30-10:45 – доц. д-р Александър Сивилов – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски“ 

 Проблемът с гражданските права в Чили при управлението на Пиночет – рефлексии 

към днешните авторитарни практики 

 

10:45-11:00 – доц. д-р Гергана Алексиева – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Двжижението за човешки права на аржентинските Майки от площад „Май“ в 

периода 1977-1986 г. 

 

11:00-11:15 – докторант Абел Родригес – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Миграционният проблем в отношенията между Куба и САЩ 

 

11:15-11:30 – докторант Кристиян Георгиев – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Човешките права и преследването на политически противници по времето на 

диктатурата на Жетулиу Варгас в Бразилия през 30-те години на XX век 

 

11:30-12:00 – дискусия 

 

12:00-13:00 – обедна почивка 
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ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор на заседанието: докторант Вержиния Христова-Мирчева 

 

13:00-13:15 – гл. ас. д-р Боряна Митева – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Защита на националната сигурност или защита на човешките права: проблеми и 

перспективи пред японската политика относно бежанците 

 

13:15-13:30 – гл. ас. д-р Мартин Димитров – ФКНФ на СУ “Св. Климент 

Охридски” 

Протестни движения на Окинава в най-ново време: съпротива срещу американските 

военни бази и ревизията на историята 

 

13:30-13:45 – докторант Вержиния Христова-Мирчева – ИФ на СУ “Св. Климент 

Охридски” 

Позицията на ЕС по въпроса за гражданските права в КНР 

 

13:45-14:00 – докторант Гален Монев – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Права на коренните и малочислени народи в руска Арктика в най-ново време 

 

14:00-14:30 – дискусия 

 

14:30-15:00 – кафе-пауза 

 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор на заседанието: докторант Гален Монев 

 

15:00-15:15 – докторант Иван Рабаджиев – ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Човешките права и националната сигурност в Русия втората половина на XIX и 

началото на XX век 

 

15:15-15:30 - проф. д-р Искра Баева – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Човешките права и гражданският активизъм като вътрешно- и външнополитически 

фактор в годините на Студената война 

 

15:30-15:45 – гл. ас. д-р Ивана Николова – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Между правата на неродените и правата на жените: развитието на антиабортното 

движение в САЩ, 1973 – 2022 г. 

 

15:45-16:00 – докторант Магдалена Властанова – ИФ на СУ “Св. Климент 

охридски” 

Как се прави филм след разследването от Камарата по не-американска дейност? 

 

16:00-16:30 – дискусия 

 

16:30-17:00 – закриване на първия ден от конференцията 

 

17:00 - коктейл  
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13 октомври 2022 г. (четвъртък), Зала 2 

 
ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор на заседанието: изследовател Елица Ненова 

 

10:00-10:15 – д-р Красимира Тодорова – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Проблемът за човешките права в отношенията на България с Република Македония 

1993 - 1997 

 

10:15-10:30 – докторант Андони Андреев – ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

Първият социалистически югославски македонски колективен трудов договор и 

неговото (не) прилагане в ДФ Македония 

 

10:30-10:45 – докторант Мартин Чорбаджийски – ИФ на СУ “Св. Климент 

Охридски” 

Трафик и контрабанда на мигранти в Южна Европа през Сирийската гражданска 

война 

 

10:45-11:00 – ас. д-р Генка Мозжухина – ЮФ на УНСС 

Някои аспекти на правото на собственост през призмата на завещателните 

разпореждания по българското наследствено право 

 

11:00-11:30 – дискусия 

 

11:30-12:00 – закриване на конференцията 

 

 


